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ก าหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม 64 07-09, 14-16, 21-23, 29-31 กนัยายน 64 03-05, 10-12, 17-21, 24-26 

มิถุนายน 64 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ตุลาคม 64 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 

กรกฎาคม 64 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พฤศจิกายน 64 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 

สิงหาคม 64 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ธันวาคม 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26  
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อีสาน โคตรคูลล EP.1 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 3 วนั 2 คืน  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – จ.นครราชสีมา – อทุยานประวตัศิาสตร์พมิาย – จ.บุรีรัมย์ – อทุยาน

ประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง  

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ (ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.)   

บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
10.00 น. แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองโคราช อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมด าสูง 185 

เซนติเมตร หนกั 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยูบ่นไพทีส่ีเหล่ียมย่อมุมไมสิ้บสองสูง 250 เซนติเมตร หนัหนา้ไป
ทาง ดา้นทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอฐิัของทา้วสุรนารีอนุสาวรียท์า้วสุรนารีหรือ
ย่าโม ถือเป็นอนุสาวรียท่ี์ สร้างข้ึนมาเพื่อระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรีสามญัชนคนแรกของ
ประเทศทา้วสุรนารี หรือย่าโมท่ีชาวโคราช เรียกขานกนัอย่างคุน้เคยท่านเป็นวีรสตรีในประวติัศาสตร์ท่ีสร้าง
คุณประโยชน์ใหแ้ก่ชาติบา้นเมือง จึงเป็น บุคคลท่ีชาวโคราช ภาคภูมิใจและเคารพบูชา ยา่โมกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของชาวโคราชกระทัง่เรียกช่ือจงัหวดัน้ีวา่ "เมืองยา่โม" 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและ

นครวดัท่ีมีความงดงาม เช่ือวา่เป็นตน้แบบในการสร้างนครวดัในเขมรปราสาทหินแห่งน้ีตั้งอยูก่ลางเมืองพิมายซ่ึง
เป็นเมืองโบราณท่ีส าคญัของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงกบัเมืองส าคญัทางตอนเหนือของลาวและทาง
ตอนใตข้องขอม สร้างข้ึนเพื่อเป็นพุทธสถานในลทัธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในยุคท่ีอาณาจกัรขอมแผ่
อิทธิพลมายงัภูมิภาคน้ีในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 7 (พ.ศ.1724-1761) มหาราชองคสุ์ดทา้ยของอาณาจกัรขอมใน 
พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและเร่ิมบูรณะในปี พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2497 
กรมศิลปากรไดบู้รณะองคป์รางประธานอีกคร้ัง โดยไดรั้บเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝร่ังเศส จนแลว้เสร็จในช่วง
ปี พ.ศ.2507-2512 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  5 ได้ก าหนดให้ เมืองโบราณพิมายและ
ปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนุรักษ์และบูรณะเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 
2479 กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้ งเป็น อุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย ในวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยไดด้ าเนินการปรับปรุงจดัตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกนัระหวา่ง
กรมศิลปากร และประเทศฝร่ังเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดเ้สด็จฯ พระราชด าเนิน เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดอุทยาน 

 
บ่ายบ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ จ.บุรีรัมย ์เพื่อเดินทางไปยงั อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือปราสาทหินพนมรุ้ง เป็น

หน่ึงในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยู่บน เขาพนมรุ้ง ประกอบไปดว้ยโบราณสถาน
ส าคญั ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ ค าวา่ พนมรุ้งนั้น มาจากภาษา
เขมร ค าวา่ วน รุง แปลว่าภูเขาใหญ่ สร้างข้ึนโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ ในรูปของงานสถาปัตยกรรม และท่ีน่าอศัจรรยไ์ปกวา่สถาปัตยกรรมของท่ีน่ี 
การค านวณวนัเวลาไดอ้ยา่งน่าพิศวง ตรงท่ีในฤดูกาลต่างกนั เม่ือพระอาทิตยส่์องแสงตรง 15 ช่องประตู ท่ีเรียงกนั
ไดอ้ยา่งน่าเหลือเช่ือ โดยจะเกิดข้ึนปีละ 4 คร้ัง ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไศวนิกาย มี
การบูรณะก่อสร้างต่อเน่ืองกนัมาหลายสมยั ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึง พุทธศตวรรษท่ี 18 ปราสาท
พนมรุ้งสร้างข้ึนจากหินทรายสีชมพู การก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่น้ี 
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ชวนให้เกิดความสงสัยและอศัจรรยใ์จเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมยัโบราณสร้างปราสาทหลงัน้ีข้ึนมาได้อย่างไร 
ปัจจุบนัปราสาทหินพนมรุ้งก าลงัอยู่ในเกณฑ์ก าลงัพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกบัปราสาทหินในกลุ่มราช
มรรคา ปราสาทหิน พนมรุ้งเป็นหน่ึงในปราสาทหินขอมของไทยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินเป็นวฒันธรรมทีเ่ป็นอตัตลกัษณ์ของชาวจังหวดับุรีรัมย์ เปิดทุกวนัเสาร์-
อาทิตย ์บริเวณหน้าจวนผูว้่าราชการจงัหวดั จดัข้ึนเพื่อให้ถนนคนเดินแห่งน้ี เป็นลานบา้น ลานวฒันธรรม เป็น
แหล่งให้ ประชาชนในจงัหวดับุรีรัมยม์าพบปะกนั น าสินคา้ผลผลิตในชุมชนมาจ าหน่าย น าศิลปวฒันธรรมท่ีดี
งามและน่าสนใจของแต่ละอ าเภอ มาแสดง น าภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาสาธิตให้ผูร่้วมเท่ียวชมงานไดร่้วมกนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยมีการจดัแสดงการสาธิต และจดัจ าหน่ายสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ภูมิปัญญาต่างๆ  
น าท่านเขา้เช็คอิน โรงแรม The Circle Hotel, Best Western Royal Buriram Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง จ. บุรีรัมย์ – จ.สุรินทร์ - หมู่บ้านช้างใหญ่สุด – โลกของช้าง Surin Elephant World – 

หมู่บ้านทอผ้าไหม –  วนอทุยานพนมสวาย          

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  
08.30 ผ่านชมอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ถูกสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

ระลึกถึงผูส้ร้างเมืองท่านแรก ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัอย่างยิ่งในประวติัศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ี
ตั้งอยูท่างเขา้เมืองสุรินทร์ทางดา้นใต ้เดิมเคยเป็นก าแพงเมืองชั้นในของตวัเมืองสุรินทร์  

 
ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง คือสถานท่ีท่ีท าใหจ้งัหวดัสุรินทร์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองชา้ง 
เพราะท่ีน่ีเป็นชุมชนชาวกวยท่ีเล้ียงชา้งเป็นเพื่อนคู่ใจมายาวนาน และยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และประเพณีของคน
เล้ียงชา้งแต่ดั้งเดิมส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไป การไปเยอืนศูนยค์ชศาสตร์ศึกษาเราจะไดช้มการแสดง
ความสามารถต่างๆ ของชา้ง การนัง่ชา้งไปรอบพื้นท่ี หรือใครสนใจการลอดทอ้งชา้งเพื่อสะเดาะเคราะห์ตาม
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ความเช่ือก็ท าไดเ้ช่นกนั แต่หากจะลงเจาะลึกกวา่นั้นแนะน าใหพ้กัโฮมสเตยก์บัชาวบา้นจะไดเ้รียนรู้อีกมากมาย
พร้อมกบัความสนุกท่ีเราจะไดรั้บจากการอาบน ้ากนัชา้ง ใหอ้าหารชา้ง พาชา้งเดินเล่น ฯลฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 
บ่าย โลกของช้าง (Elephant World) โครงการยิ่งใหญ่ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลและจงัหวดัสุรินทร์ โดย

เนรมิตรพื้นท่ีกวา่ 500 ไร่ ติดกบัศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ให้เป็นศูนยอ์นุรักษ์ชา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีทั้งจดั
แสดงเร่ืองราวของชา้ง เป็นแหล่งศึกษาขอ้มูลทางวชิาการของชา้ง และจะมีชา้งอยูท่ี่น่ีมากท่ีสุดในโลกดว้ย ภายใน
แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ซ่ึงลว้นแต่เป็นโครงสร้างแปลกตาอลงัการสมกบังานชา้งทั้งส้ิน มีทั้งซุ้มประตูทางเขา้ สนาม
แสดงชา้ง สระชา้งเล่นน ้ า หอชมชา้ง โรงภาพยนตร์ พิพิธภณัฑ์ และการท่องไพร ท่ีมีทั้งแบบท่องไพรปกติ และ
ท่องไพรแบบแอดเวนเจอร์ เรียกวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเก่ียวกบัชา้งแบบครบวงจรท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง  เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงหตัถกรรมผา้ไหมแห่งเดียวของประเทศ เป็นหมู่บา้นท่ีมี
ฝีมือในการทอผา้ไหมโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุรินทร์ ดว้ยเทคนิคการทอผา้ยกทองแบบโบราณผสาน
กบัลวดลายท่ีวจิิตรงดงาม โดยการทอผา้แต่ละผนืตอ้งใชค้นทอเป็นจ านวนมากและใชเ้วลาในการทอนานหลาย
เดือน มีลวดลายท่ีละเอียดสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ เน้ือละเอียดนุ่มแน่นชนิดจบัตอ้งได ้  จนไดรั้บการคดัเลือกให้
เป็นผูท้อผา้ไหมยกทองโบราณเพื่อมอบใหก้บัผูน้ าเอเปค เม่ือปี พ.ศ.2546 จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวดา้นหตั
กรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัสุรินทร์ 

 
 ป่าโบราณ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ วนอุทยานพนมสวาย ภูเขาเล็กๆ ทั้งสามลูกรวมกนักลายเป็นเขาพนมสวาย ผนืป่า

ขนาดเล็กไม่ไกลจากตวัเมืองสุรินทร์ ไดรั้บการจดัตั้งเป็นวนอุทยาน ภายใตค้วามดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช แมจ้ะเป็นป่าขนาดยอ่ม แต่ท่ีน่ีมีความส าคญัทางดา้นธรณีวทิยา เพราะตั้งอยูบ่นภูเขาไฟ
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โบราณซ่ึงดบัสนิทลงหลายแสนปี วนอุทยานจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นใหน้กัท่องเท่ียวผูส้นใจเขา้ไป
เท่ียวกนั เขาพนมสวายยงัเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา บนยอดเขาพนมเปร๊าะ เป็นท่ีประดิษฐานพระ
พุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่ความสูง 25 เมตร รวมทั้งมีบนัไดระฆงัพนัใบ พระเจดียบ์รรจุสถูป
อฐิัพระราชวฒุาจารย ์(ดูลย ์อตุโล) ศาลาอฏัฐะมุข รอยพระพุทธบาทจ าลอง ฯลฯ ภายในเขตวนอุทยาน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Sorin Boutique Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม จ.สุรินทร์ - ปราสาทศีขรภูม ิ– กรุงเทพฯ           
 

เชา้ รับประทานอหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั 
ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทระแงง เป็นปราสาทท่ีมีความสมบูรณ์และงดงามท่ีสุดมากท่ีสุดในจงัหวดัสุรินทร์ 
มีทบัหลงัเป็นรูปนางอปัสรถือดอกบวั และทวารบาลยนืกุมกระบอง ซ่ึงนางอปัสราท่ีปราสาทศีขรภูมิน้ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบันางอปัสราท่ีปราสาทนครวดั ประเทศกมัพูชา ซ่ึงไม่พบท่ีปราสาทศิลปะเขมรโบราณแห่งใดอีกเลยใน
ประเทศไทย พบท่ีปราสาทศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตวัปราสาทก่อดว้ยอิฐบนฐานหินศิลาแลง โดดเด่น
ท่ามกลางสนามหญา้สีเขียว ประกอบดว้ยปรางค ์5 องค ์ปรางคป์ระธานตั้งอยูต่รงกลางก่อดว้ยอิฐขดัมนั มีปรางค์
บริวารลอ้มรอบ 4 มุม  ตั้งอยูบ่นฐานศิลาแลงเดียวกนั จากลกัษณะทางศิลปกรรม สันนิษฐานวา่สร้างราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 17   ซ่ึงตรงกบัศิลปะนครวดั โดยสามารถก าหนดอายไุดจ้ากลวดลายบนกรอบประตูและทบัหลงัของ
ปราสาทประธาน อยา่งไรก็ดีปราสาทแห่งน้ียงัคงสร้างดว้ยอิฐ แตกต่างจากปราสาทสมยันครวดัในประเทศ
กมัพูชาท่ีนิยมสร้างดว้ยหินทรายเสมอ 

 
11.00 น. ออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, ยา
ประจ าตวั 

 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ศูนยค์ชศึกษา, วนอุทยานพนมสวาย, ปราสาทศีขรภูมิ    https://i-san.tourismthailand.org 

 
 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อตัราค่าบริการ เดนิทางทุกวนัศุกร์ เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม64 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

6,599.- 1,800.- 

https://i-san.tourismthailand.org/
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
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5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 
   

 


